
REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA  
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

20.05.2015 
 

Assistents Administració: Pere S. director general serveis penitenciaris i rehabilitació; Ferran D. 
sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia; Alicia C. sots 
directora general del Departament d’Economia i Finances; Alfons R. sots director general de recursos 
humans i econòmics; Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciari; Carlos S. sots 
director general de programes de rehabilitació i sanitat; Montse L. cap del servei direcció centres del 
Departament de Justícia; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos humans; Luis N. cap de  
secció de l’àrea de seguretat penitenciaria; Miguel A. E. cap del servei de rehabilitació;  Montse LL. 
cap de secció de recursos humans i Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics i 
secretaria grup de treball. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO. 
Ordre del dia: 
1- Lliurament i signatura d'actes.  
2-  Previsió  del  concurs  general  de  mobilitat,  inclòs  nombre  de  llocs  de  treball  previstos  i  les  
Bases.  
3- Confirmació de l'oferta pública prevista. Resposta del Departament de Governació en relació a la 
petició formulada pel Conseller de Justícia i informació del que és va tractar a la reunió que va 
mantenir el Secretari General amb Funció Pública el passat 22 d’abril.  
4- Valoració del darrer pronunciament judicial sobre el concurs de comandaments.  
5- Relació,  diferenciada  per  centre  i  lloc  de  treball,  de  totes  les  vacants  pressupostades  de 
règim  interior,  diferenciant  també  les  que  estan  cobertes  per  interins  de  les  que  es  troben 
actualment sense cobrir i si es tracten de vacants amb o sense reserva.  
6- Relació,  diferenciada  per  centre  i  lloc  de  treball,  del  nombre  de  treballadors  de  l’àrea  de 
rehabilitació que ocupen vacants pures i reservades, així com dels que ocupen substitucions.  
7- Eleccions Municipals. Gaudiment del permís per exercir el dret al vot, ja sigui directe o per correu. 
No cobertura dels 15 de dies de permís i del permís per càrrec d' Interventor.  
8- Compliment del punt 1 de l’actual pròrroga de condicions laborals 2006-2009. Increment fins a 360 
de l’import del PRP.  
9- Extinció dels llocs de treball de RIET i EIET. Informació sobre el control i dotacions.  
10- CO  Lleida.  Informació  de  l’estudi  que  s’està  duent  a  terme  en  relació  a  l’increment  de 
dotació del centre.  
11- Manca de walkies i/o polsadors al CP Puig de les Basses. Convocatòria immediata de llocs de 
comandament al CP Puig de les Basses.  
12- Publicació a ATRI de llocs de comandament interior.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
4- Valoració del darrer pronunciament judicial sobre el concurs de comandaments: el director general 
de serveis penitenciaris i rehabilitació informa que s’ha rebut una Resolució del TSJC que considera 
que ha de quedar suspesa la correcció de la ultima prova, puntualitza que aquesta prova es feia per 
anular una part del procés (l’entrevista),  malgrat hi ha altres resolucions contradictòries, aquesta 
última Resolució paralitza les adjudicacions definitives de totes les places i el que farà el 
Departament serà  demanar al TSJC que validí l’execució de Sentencia sense fer una nova prova, és 
a dir, que intentaran provocar un incident d’execució al tribunal contenciós administratiu per tal que el 
TSJC validi l’adjudicació de les places. El director general afegeix que la única solució és intentar 
provocar una resolució expressa, és a dir, un  nou expedient per tal que el TSJC validi l’adjudicació. 
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Les OOSS ratifiquem que ja es va dir fa 10 mesos que la realització de la prova era un error i una 
despesa innecessària i la única solució és, el que es va dir fa 3 anys, que els que van guanyar el 
concurs mantinguin el seu nomenament i els que en teoria tenien que haver guanyat se’ls nomeni. El 
director general diu que la prova es feia per validar la Resolució, no per dificultar-la. CATAC-IAC 
informa  que ja hi ha hagut 2 incidents d’execució i això només provocarà un retard de 7 o 8 mesos. 
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que tècnicament no és possible 
nomenar més places de les que figurava en la convocatòria. 
 
 1- Lliurament i signatura d'actes: el sots director general de humans i econòmics diu que s’han lliurat 
les actes, des de CATAC-IAC puntualitzem que si bé s’han lliurat les actes aquestes no contemplen 
les esmenes enviades per aquest sindicat per tant no és poden signar.  
 
7- Eleccions Municipals. Gaudiment del permís per exercir el dret al vot, ja sigui directe o per correu. 
No cobertura dels 15 de dies de permís i del permís per càrrec d' interventor: el sots director general 
de recursos humans i econòmics informa  que  en les eleccions europees ja es va indicar a les 
direccions dels centres penitenciaris que era il·legal per normativa compensar el vot per correu en 7 
hores i ½ i ara s’ha recordat  a les direccions dels centres  que cal mantenir el criteri regulat per 
normativa de compensar en 4 hores com a màxim. Les OOSS manifestem que la problemàtica bé 
donada perquè el servei no queda cobert i el sots director general de recursos humans i econòmics 
diu que els centres tenen capacitat d’organitzar-se. CATAC-IAC pregunta que en els dos centres 
penitenciaris on la direcció ha informat erròniament als treballadors sobre les hores a compensar 
quina és la responsabilitat i com la solucionaran aquest conflicte provocat per les direccions 
d’aquests dos centres penitenciaris. El sots director general de recursos humans i econòmics diu que 
es reforçaran els serveis, afegeix que aquest tema és una qüestió de voluntat.  
s’hagi de treballar: el cap de servei de recursos humans diu que aquesta petició no és viable. 
 
10-  CPO  Lleida.  Informació  de  l’estudi  que  s’està  duent  a  terme  en  relació  a  l’increment  de 
dotació del centre: el cap de servei de recursos humans diu que la dotació ha d’estar unificada a tots 
els centres i la previsió és de 24 GMO i 6 CRIMOS i abans del 2020 haurà de ser aquesta la dotació 
al CPO Lleida. CATAC-IAC manifesta que amb  6 CRIMO no es cobreix el servei i  demanem 8 
CRIMO així com 32 GMO.  
 
2-  Previsió  del  concurs  general  de  mobilitat,  inclòs  nombre  de  llocs  de  treball  previstos  i  les  
Bases,  
5- Relació,  diferenciada  per  centre  i  lloc  de  treball,  de  totes  les  vacants  pressupostades  de 
règim  interior,  diferenciant  també  les  que  estan  cobertes  per  interins  de  les  que  es  troben 
actualment sense cobrir i si es tracten de vacants amb o sense reserva i 
6- Relació,  diferenciada  per  centre  i  lloc  de  treball,  del  nombre  de  treballadors  de  l’àrea  de 
rehabilitació que ocupen vacants pures i reservades, així com dels que ocupen substitucions:  el sots 
director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia lliura a les OOSS 
el document que fa referència al punt 5 i 6, afegeix  que per aprovar la RLT cal la comissió tècnica de 
la funció publica, seguidament ens  lliura un document sobre la dotació a cada centre penitenciari que  
el Departament creu que  hauria de tenir a l’any 2020, per tant alhora de convocar concursos s’han 
d’acostar cap a aquest model,  les bases hauran de contemplar algun mecanisme per tal que puguin 
no haver-hi resultes on hi ha topall  de dotació però en el cas que hi hagi moviment on cal que estigui 
cobert pugui cobrir-se. Des de les OOSS es pregunta en base a què serà les convocatòries, si 
segons la idea de futur o segons la necessitat present. El sots director general de recursos humans i 
relacions laborals del Departament Justícia diu que la pregunta és interessant  perquè això generarà 
algun conflicte i caldrà treballar amb finor. El sots director general de centres i gestió penitenciari diu 
que la dotació exposada en l’anterior reunió és raonablement suficient i que pel que fa al CP Puig de 
les Basses només s’han donat 2 casos  on el servei nocturn ha estat cobert amb 7 funcionaris. El 
sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia afegeix que 
han presentat un document de treball i que no esta tancat, ara bé cal argumentar molt bé l’increment 
de dotació que demanem les OOSS. El sots director general de recursos humans i relacions laborals 
del Departament Justícia informa que ens passaran l’esborrany de les  bases del concurs de trasllats 
general i tenen previst convocar-lo la segona quinzena del mes de juny. 
  



3- Confirmació de l'oferta pública prevista. Resposta del Departament de Governació en relació a la 
petició formulada pel Conseller de Justícia i informació del que és va tractar a la reunió que va 
mantenir el Secretari General amb Funció Pública el passat 22 d’abril: el sots director general de 
recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia informa que no té  informació sobre 
aquest punta. 
 
8- Compliment del punt 1 de l’actual pròrroga de condicions laborals 2006-2009. Increment fins a 360 
euros de l’import del PRP: el sots director general de recursos humans i relacions laborals del 
Departament Justícia confirma que aquest punt esta previst i al mes de maig s’abonarà el primer 
trimestre del 2015 del PRP amb l’import de 360 euros. 
 
11- Manca de walkies i/o polsadors per l’àrea de tractament al CP Puig de les Basses: el sots director 
general de centres i gestió penitenciari diu que estan fent un estudi tal i com es va fer al CP 
Lledoners per resoldre aquest tema. 
 
12- Publicació a ATRI de llocs de comandament interior: les OOSS mantenim que els acords 
determinen clarament que aquests llocs s'han de cobrir en funció de la puntuació en la primera fase 
del darrer concurs convocat i  el sots director general de recursos humans i relacions laborals del 
Departament Justícia diu que hi ha acords nous i modificació de criteris, que el Departament de 
Funció Publica estableix la normativa general, ara bé afegeix que no té cap problema en explicar-nos 
el procés de selecció i criteris per seleccionar per cada plaça, no vol seleccionar a professionals per 
antiguitat o per tenir un grapat de cursos i la voluntat és basar els criteris de selecció  atenent perfils 
establerts.  
CATAC-IAC hem denunciat la lentitud amb la qual és resolen les seleccions via ATRI  de l’àmbit 
penitenciari, concretament  sobre la selecció per cobrir  una vacant per jubilació d’auxiliar 
administratiu al CP Obert de Girona que  un cop seleccionat el treballador, concretament un auxiliar 
administratiu afectat per el tancament del CP Girona que actualment esta al CP Puig de les Basses, 
no pot ocupar la plaça atenent prioritat de cobertura, afegim que aquest tema esta pendent des de fa 
més de 5 mesos . La cap del servei direcció centres del Departament de Justícia diu que la qüestió 
és que fins no quedi coberta la plaça d’auxiliar administratiu del CP Puig de les Basses el funcionari 
seleccionat per el CP Obert Girona no pot marxar de la seva cadira, CATAC-IAC proposa que la 
placa d’auxiliar administratiu del CP Puig de les Basses es cobreixi amb un reforç fins que no es 
resolgui la selecció , els representants de l’administració ens han respost que això no és viable. 
 
9- Extinció dels llocs de treball de RIET i EIET. Informació sobre el control i dotacions: el sots director 
general de programes de rehabilitació i sanitat informa que el director general es va comprometre 
amb els afectats a que serien rebuts per el secretari general del Departament, que rebrà a un 
representant de cada centre penitenciari, preferentment RIERT o EIET en cas de no haver RIERT, i 
també seran convidats les OOSS  per tal d’aclarir aquest punt i evitar  informacions contradictòries. 
 
Es tanca la sessió a les 14.30h. deixant pendents la resta punts per a la propera sessió del 17.06.15. 
 
 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 20 de maig de 2015 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 

 


